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מדינת ישראל
יחידת סמך משרד הפנים

ועדת משנה להתנגדויות
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מסמך החלטות לישיבה מספר  2021011

תאריך הישיבה : יום: שני , כ"ג ניסן  תשפא ,  05/04/2021
מקום הישיבה : חדר הישיבות של ועדה מחוזית דרום, רח' התקוה 4, באר שבע

(ZOOM) הישיבה נערכה גם באמצעות מערכת לצפיה מרחוק

עפ"י נהלי הוועדה המחוזית
מסמך זה נערך בהתאם לסעיף 48 ה' לחוק ומכיל את ההחלטות שנתקבלו בישיבת הוועדה ותו לא. פירוט נוסף בהתאם לסעיף 

48ד' יבוא בפרוטוקול הישיבה עם אישורו ע"י חברי הוועדה בהתאם להוראות החוק.
החלטה, שקיבל מוסד תכנון תיכנס לתוקפה במועד קבלתה. א.

החלטה שקיבל מוסד תכנון תפורסם באתר האינטרנט של מוסד התכנון, בתוך שלושה ימים ממועד קבלתה. ב.
נקבעו בהחלטה, בחוק או בתקנות מועדים לשם נקיטת פעולות, יימנו המועדים מיום פרסום ההחלטה לפי סעיף קטן  ג.

(ב), אלא אם כן קיימת הוראה אחרת לפי חוק זה.

לא ניתן להעיר על קובץ החלטות זה בעת הדיון באישור פרוטוקול הדיון למעט הודעות היו"ר על תיקון טעות סופר.

הישיבה החלה לאחר קיומו של מניין חוקי בהתאם להוראות סעיף 42 לחוק התו"ב.
מניין חוקי כאמור התקיים בכל מהלך הישיבה.
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נושאים שעלו לדיון

קישור לצפיה 
בישות תכנונית

סטטוס נושא מספר

לחץ כאן נדון נושא -  אישור פרוטוקול 1
לחץ כאן נדון תוכנית - 699-0669481. וואדי אל-נעם 2

לחץ כאן נדון תוכנית - 602-0493809. מרכז שילובי קהילתי - יד 
לילד המיוחד

3

לחץ כאן נדון תוכנית - 607-0466912. משחטת פרימיום עוף, 
דימונה

4

לחץ כאן נדון תוכנית - 651-0622431. תוספת נחלה והסדרת 
גבולות של נחלה קיימת במושב תלמי בילו

5

 
חברי הועדה שנכחו בישיבה:

עודד פלוס - יו"ר הועדה המחוזית
רחל קטושבסקי  –  מ"מ מתכנן המחוז 

חני שלו– מ"מ נציגת שר הבינוי והשיכון (סעיפים 1-3, 5)  
שולמית שפיגל - מ"מ נציגת שר הבינוי והשיכון (סעיף 4)     

אילת גופמן - מ"מ נציגת שר המשפטים  
דני מורביה - נציג הרשויות המקומיות –  ראש המועצה האזורית לכיש  (סעיפים 2-5)  

 

יועצים:
ניר שטרן, עו"ד – יועץ משפטי לוועדה המחוזית  

רשמה:
יפה אפרתי מזכירת הועדה המחוזית

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=4&tnumb=%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%20%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D%20(2)
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&mp_id=CliOXy1vENq2A2NKAXwgBJH6pV3Oe3C9DpHEBTFLDpdjTHM/R7XtjoGf8/xCz1e0F/V8qcTZZphK8QX2eEY/f+G8ijPjNX7/gqRTRN2O8f8=&et=1
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&mp_id=CliOXy1vENqzIifFn0rVeg7FIDmZmH2Y7LPzdNXwjc0aVnvzZpP803O5ILA6mtkyoThNZVc0kQfwwldaiMN8oGFylVuk7NyqQlAvIlrdw7s=&et=1
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&mp_id=CliOXy1vENrtzgmmlInp9Yre6RWFOFj+5XdaSkVIfYIgvMdMaVh7h7RvpW2yzuRjcecy/Q4dkVT4c+ZtR6edUoMqeia1/FUw9x/V8dMBOAI=&et=1
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&mp_id=CliOXy1vENqoqw1hcFD2f6D0QEUdZ0ug5mH1KNCydaU4W+3vltq8LFfx+LROGjjDWXUgyTNdpMXg+VCmKHsAnCsMChrLgR3sV8DKtoQzJXM=&et=1
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1. נושא -   אישור פרוטוקול   
   

בהתאם לסעיף 48 ד (ג)( 1) ו- (ג)( 2), הוועדה מחליטה לאשר פרוטוקול מספר 2021008 מתאריך  08/03/2021

 
ההחלטה נתקבלה פה אחד.

נכחו  בדיון חברי הועדה: עודד פלוס, רחל קטושבסקי, חני שלו,  אילת גופמן. 

2. תוכנית - 699-0669481 : וואדי אל-נעם , נדון  לצפיה במסמכי הישות לחץ כאן
ישוב :  

נכחו בדיון:
גלעד אטקס – מנהל מינהל התכנון - הרשות לפיתוח והסדרת התיישבות הבדואים בנגב  

עיליי תמרי – רכז הסדרה - הרשות לפיתוח והסדרת התיישבות הבדואים בנגב 
ישי קמחי - הרשות לפיתוח והסדרת התיישבות הבדואים בנגב 
יפתח כהן - הרשות לפיתוח והסדרת התיישבות הבדואים בנגב 

אמיר אלישע - משרד ארי כהן אדריכלים – אדריכל התכנית
אבינעם אקסלרוד - משרד ארי כהן אדריכלים - עורכי התכנית 

דניאל זמלר - גיאו טבע ייעוץ סביבתי
שגיא רייזנר – תיק פרוייקטים – מנהלי הפרוייקט

דרורה בוגנים - תיק פרוייקטים – מנהלי הפרוייקט
ליאור לאופר - תיק פרוייקטים – מנהלי הפרוייקט

ידידיה מלמוד - מתכנן התנועה של תוכנית המיתאר
תומר כהנא – יועץ חברתי צוות תכנון 

דפנה ספורטה - אדריכלית - עמותת במקום
עביר ג'ובראן דכוור, עו"ד – האגודה לזכויות האזרח

אבו בניה נג'יב – חבר ועד ואדי אל נעם
לבאד אבו עפאש – יו"ר ועד ואדי אל נעם

איתי קרן – המשרד להגנת הסביבה
יובל קרפלוס – לשכת תכנון מחוזית

נעמי ספיר – לשכת תכנון מחוזית

 
הופיעו בפני הועדה והשמיעו התנגדותם לתכנית:

אבו בניה נג'יב – חבר ועד ואדי אל נעם
לבאד אבו עפאש – יו"ר ועד ואדי אל נעם

דפנה ספורטה - אדריכלית - עמותת במקום
עביר ג'ובראן דכוור, עו"ד – האגודה לזכויות האזרח

כן הופיע בפני הועדה והשיבו להתנגדויות:
איתי קרן – המשרד להגנת הסביבה

גלעד אטקס – מנהל מינהל התכנון - הרשות לפיתוח והסדרת התיישבות הבדואים בנגב  
אמיר אלישע - משרד ארי כהן אדריכלים – אדריכל התכנית

עיליי תמרי – רכז הסדרה - הרשות לפיתוח והסדרת התיישבות הבדואים בנגב 
שגיא רייזנר – תיק פרוייקטים – מנהלי הפרוייקט

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&mp_id=CliOXy1vENq2A2NKAXwgBJH6pV3Oe3C9DpHEBTFLDpdjTHM/R7XtjoGf8/xCz1e0F/V8qcTZZphK8QX2eEY/f+G8ijPjNX7/gqRTRN2O8f8=&et=1
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רקע:
תכנית המתאר לישוב ואדי אל נעם, המוגשת על ידי הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב,  מציעה מסגרת תכנונית 

להקמת הישוב באזור גבעות צאן. 
שטח היישוב המוצע הינו כ-11,740 דונם. התכנית כוללת  שטחי פיתוח למגורים ובהתאם לצפיפויות המגורים המוצעות 

בתכנית, מאפשרת קיבולת עתידית של 14,000 תושבים. בנוסף התכנית מייעדת שטחים למבני ציבור, אזורים משולבים של 
מסחר, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור, ושטחים פתוחים לסוגיהם. הכל ממזרח לקו המגבלות הסביבתיות המאושר של 5 

ק"מ מאזור התעשייה נאות חובב. כמו כן, התכנית כוללת  שטח לפיתוח עתידי ממזרח לנחל נוקדים וממערב  לקו אזור 
המגבלות.                                                                             

התכנית נדונה בוועדה המחוזית בתאריך 29/07/2019, נדונה בוולנת"ע בתאריך 26/11/2019  והופקדה בפועל בתאריך 04/09/2020 

לתכנית הוגשה התנגדות אחת על ידי:
תושבי ואדי אל נעם באמצעות אדר' דפנה ספורטה - עמותת במקום, עו"ד סנא אבן ברי- האגודה לזכויות האזרח

וכן התקבלו הערות מנהל תכנון בהתאם לסעיף 109 לחוק. 

החלטה:
הוועדה לאחר ששמעה את המתנגדים, את תשובת מגישי ועורכי התכנית, דנה בהתנגדויות ומחליטה בהן כדלקמן: .1

באשר להתנגדותם של 39 מתושבי ואדי אל נעם באמצעות אדר' דפנה ספורטה - עמותת במקום ועו"ד סנא אבן ברי- האגודה 
לזכויות האזרח (מתאריך 03/11/2020):

לעניין הטענה כי התכנית מתעלמת מרצונותיהם של כלל תושבי כפר ואדי אל נעם באשר לדרכי תכנון היישוב, אופי היישוב  א.
וגבולותיו העתידיים, הוועדה מחליטה לדחות את ההתנגדות. הוועדה מציינת כי היישוב תוכנן בהתאם לגישות תכנון 
מקובלות, ומבוסס על בחינה של היבטי פרוגרמה, תשתיות, דרכים, ניקוז ועוד, במסגרת נתונה של גבולות תכנונים 
קשיחים. ממערב- מתוכנן הישוב עד גבול המגבלות מנאות חובב על פי תמ"מ 4/ 14/ 23, מדרום – הגבלות מתוואי דרך 
ארצית מהירה - כביש 6 על פי תמ"א 31/ א/ 21 / 4, תוואי נחל נוקדים ומגבלות מערכת הביטחון ממזרח,  וחיץ מהיישוב 
שגב שלום מצפון. לפיכך, סוגיית הגדרת גבולות היישוב אינה גמישה ואינה ניתנת לקביעה במסגרת הליך שיתוף.  כמו כן 
התכנית מציעה מספר אלטרנטיבות של צורות ואופי מגורים החל משכונות עירוניות ועד לשכונות חקלאיות. בנוסף מציינת 
הוועדה כי תכנית זו כפופה לתכנית מתאר מחוזית תממ 4/ 14/ 23/ 2/ 1 -  'ואדי אל נעם' (אשר לא הוגשו לה התנגדויות 
מצד התושבים), והיא אשר מסמלת את היישוב בסימבול של יישוב פרברי. תכנית זו תואמת את עקרונות תכנון היישוב 

על פי התמ"מ.
לעניין הטענה כי רדיוס המגבלות הוא קו שרירותי וכי בדיקה מדוקדקת של רדיוס המגבלות מנאות חובב היא קריטית  ב.
לתכנית, שכן צמצום המגבלות יוביל להרחבת שטח היישוב המתוכנן, לצמצום היקפי העתקת האוכלוסייה, הוועדה 
מחליטה לדחות את ההתנגדות. הוועדה מציינת כי בחינת סיכונים מחומרים מסוכנים והשלכותיהם על הסביבה ועל 
בריאות הציבור, מצוי בתחום אחריותו וסמכותו של המשרד להגנת הסביבה. בהתייחסות המשרד להגנת הסביבה מתאריך 
28/05/2017, במסגרת ההליכים בבג"צ 1705/14, הובהר כי גורמי המקצוע המוסמכים במשרד בחנו את שאלת המרחק 
אותו נדרש לשמור לאזור התעשייה נאות חובב, לרבות בחינה מחודשת שנערכה לאחרונה (2017) בהתאם למסמך מדיניות 
מרחקי הפרדה ממקורות סיכון נייחים מחודש יולי 2011. רדיוס ההרחקה של 5 ק"מ, מבוסס כאמור בהתייחסות הגנ"ס 
על עקרון המנחה בדירקטיבת SEVESO הקובע שהדרך הטובה ביותר להגן על אוכלוסייה מפני אירועי חומ"ס היא 
באמצעות שמירת מרחק בין מקורות הסיכון לבין רצפטורים ציבוריים. אשר על כן, הוועדה אינה מקבלת את הטענה כי 
רדיוס המגבלות סביבתיות הינו שרירותי, ומציינת כי רדיוס זה הוטמע וקיבל תוקף במסגרת שינוי מס. 2  לתכנית מתאר 
המחוזית תמ"מ 4/ 14/ 23 . זאת ועוד, הוועדה מדגישה כי לצמצום הרדיוס ככול שהדבר יתאפשר בעתיד, אין השפעה על 
התכנית. ככול שיצומצם ניתן יהיה לקבוע שימושים מתאימים לפיתוח היישוב בתחום  היעוד "שטח לתכנון בעתיד". 
בהינתן שעמדת גורמי המקצוע נכון להיום הינה שאין לצמצם את מגבלות בטיחות, הוועדה אינה יכולה לצמצם את תחום 

המגבלות, אלא לאחר שתערך בחינה מקצועית וצמצום זה יאושר ע"י הגורמים המקצועיים האמונים על כך. 
לעניין הטענה כי התכנית נערכה ללא הסכמת התושבים על גבולות היישוב וללא שיתוף פעולה מצידם, ועל כן התכנית  ג.
אינה ישימה, הוועדה מחליטה לדחות את ההתנגדות. הוועדה מציינת כי על אף שתהליכי שיתוף ציבור רצויים בהליך 
קידום תכנית והגעה להסכמה רחבה עם האוכלוסייה על המתווה התכנוני היא מצב רצוי, אין הטענה בדבר אי שיתוף פלוני 
או אלמוני בהכנת התכנית כדי להוות עילה לאי קידום התכנית על ידי מי שהחוק מתיר. עוד מציינת הוועדה כי בהתאם 

להוראות החוק שיתוף הציבור הינו בהליך הגשת ושמיעת ההתנגדויות. יועמ"ש הוועדה הפנה לפסיקה בעניין זה, ראו  
עת"מ (מינהליים חי') 68191-06-18 עמותת שינוי בחיפה נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה חיפה-הוועדה להשלמת 
תוכניות (נבו 25.02.2019), כן ראו עת"מ (מינהליים נצ') 53090-06-19 עאטף שמס נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה - 
מחוז צפון (נבו 27.05.2020), שם נקבע כי "על רקע האמור לעיל, בו לפי הדין החובה לשיתוף הציבור מוצאת את ביטויה 
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אך בשלב של הגשת התנגדויות, וכי שיתוף הציבור עובר לשלב של הפקדת התכנית נעשה אך באופן וולונטרי ובלתי מחייב, 
מצאתי כי במקרה דנן התקיים הליך ראוי וסביר של שיתוף הציבור, הכל כדלהלן".

גם בפסיקה המצוטטת בהתנגדות, אין קביעה בעניין חובה להליך שיתוף ציבור מקדמי, אלא לכל היותר, עידוד שיתוף 
רשויות מקומיות בהתייעצות מקדמית ביחס לתכניות ותמ"ל בשטחן, בין היתר לאור ההליכים המינהליים הייחודיים 

של תכניות אלו, אשר מבוססים על החלטת ממשלה, אשר אינה נערכת בשיתוף עם אותן רשויות. זאת ועוד, החלטת בית 
המשפט עודדה נוהל קיים ולא חייבה שיתוף ציבור, כפי שטוענת המתנגדת.

לגופו של הליך קידום תכנית זו, יצויין כי גבולות השטח לפיתוח הינם תוצר של אילוצים כאמור בסעיף א' לעיל וביתר 
הנושאים נעשו ניסיונות מתמשכים לשיתוף ציבור שלא צלחו.  

לעניין הטענה כי התכנית מציעה יישוב בעל אופי עירוני ו/או פרברי, אשר לא יאפשר לתושבים להמשיך לקיים אורח חיים  ד.
כפרי חקלאי ו/או קהילתי, הוועדה מחליטה לדחות את ההתנגדות. ראשית, התכנית תואמת את החלטת הממשלה אשר 
אישרה את הקמת הישוב כישוב פרברי כפרי ובהתאם לכך אושרה גם תכנית המתאר המחוזית. אופי הישוב נקבע בהחלטת 
הממשלה ובתכנית המיתאר המחוזית,  והוועדה אינה יכולה לאשר תכנון  שאינו תואם להם. המתנגדים לא מצאו לנכון 
לתקוף את תכנית המיתאר המחוזית 4/ 14/ 23/ 2/ 1, ומשפורסמה למתן תוקף, היא מהווה חיקוק. מבלי לפגוע באמור 
לעיל, הוועדה מציינת כי התכנית מאפשרת מגוון רחב של צורות ואופי מגורים החל משכונות עירוניות דרך שכונות 
פרבריות ועד לשכונות חקלאיות הפרוסות בסמיכות לשטחים החקלאים. בנוסף, מעל 50% מכלל שטח התכנית חל בייעוד 
"שטח לתכנון בעתיד" המאפשר פיתוח שימושים חקלאיים. הוראות התכנית מאפשרות חקלאות בעל בעלת אופי מסורתי 

בתחום נחלים, בתחום שטחים פתוחים ובתחום המגורים לרבות גידול בעלי חיים. 
לעניין הטענה כי התכנית מפלה לרעה את התושבים ביחס לאוכלוסייה היהודית בכך שאינה מציעה התיישבות בעלת אופי  ה.
חקלאי, הוועדה מחליטה לדחות את ההתנגדות. הוועדה אינה גוף יוזם, או בעלת הקרקע והיא דנה בהיבטים התכנוניים 
של תכניות המוגשות כדין ע"י מי שמוסמך לכך. התכנית דנן עוסקת בהקמת ישוב לאוכלוסייה שהיקפה 7,000 נפש ולשיטת 
המתנגדים צפויה להגיע ל-15,000 נפש. לא ניתן לתת מענה להיקף אוכלוסיה זה בהקמת יישוב חקלאי ומגישי התכנית 

ביקשו לתת פתרונות דיור נאותים, תוך התחשבות ככל האפשר במאפיינים התרבותיים של אוכלוסיית היעד. 
בנוסף, כפי שנכתב לעיל, התכנית הינה בהתאם לתכנית המתאר המחוזית שאושרה לאחרונה (תממ 4/ 14/ 23/ 2/ 1 ואדי 

אל נעם), אשר קבעה את אופי הישוב כישוב פרברי, זאת בהתאם להחלטת הממשלה 1825. התכנית כפופה לתכנית 
המתאר המחוזית ואינה יכולה לקבוע במקום ישוב כפרי, בסתירה לתכנית המתאר המחוזית המאושרת. הגורם אשר 

צריך להחליט על הקמת ישוב כפרי/קיבוץ נוסף והקצאת קרקע עבור ישוב זה, אינו מוסד התכנון, אלא הממשלה ורשות 
מקרקעי ישראל, הם אשר יכולים לקבל החלטות עקרוניות כגון אלה. יצויין כי האוכלוסייה הבדואית נהנית מהנחיות 

מיוחדות, המאפשרות להקצות לה קרקעות ללא מכרז ובתנאים מועדפים ביחס לקבוצות אחרות. 
לעניין הטענה כי התכנית לא התבססה על תשתית עובדתית ראויה (כגון גודל אוכלוסייה וצפי הגידול שלה), הוועדה  ו.
מחליטה לדחות את ההתנגדות. הוועדה מציינת כי הערכת המגישה של כ 7,000 נפש מבוססת על סקר אוכלוסייה (2010) 

והערכה עדכנית שנעשתה באמצעות החברה המתכננת, כמו כן לא הוצגה על ידי המתנגדים בסיס נתונים מהימן יותר.  
בכל מקרה, הוועדה מציינת כי בעוד שהתכנית נותנת מענה ליעד אוכלוסייה של 14,000 נפש, הרי שעם הגעת אוכלוסיית 
היישוב ליעד זה, לא תהיה כל מניעה לקדם תכנית אשר תאפשר ציפוף ותקבע ותייעד את השטחים והתשתיות הנדרשים 
לעמוד ביעד אוכלוסייה גבוה מזה בתחום השטח המתארי המיועד לבינוי. על כן, הוועדה מציינת כי אין על שינוי של היקף 

האוכלוסייה כדי להשפיע על ההחלטה בתכנית זו. 
יחד עם זאת, הוועדה סבורה כי יש מקום למחוק מדברי ההסבר את שנת היעד ולהתייחס רק ליעד אוכלוסייה שהתכנית 

מותאמת אליו באופן שירשם כי "התכנית מציעה מסגרת תכנונית הנותנת מענה לקיבולת אוכלוסייה של 14,000 
תושבים." 

לעניין הטענה כי ההחלטה על הפקדת התכנית מהווה פגיעה בחובת המדינה לשויון, לבריאות, לקורת גג ולכבוד, ולזכויות  ז.
של אוכלוסיות ילידיות לשמור על תרבותן ועל אורח חייהן, הוועדה מחליטה לדחות את ההתנגדות. בפתח הדברים מציינת 
הוועדה כי מטרת התכנית, כל כולה, הינה לאפשר לתושבים אשר מתגוררים בתנאים שאינם תואמים היבטים בריאותיים 
ואחרים, לשפר את איכות חייהם באופן משמעותי כדי לייצר שוויון, בריאות, קורת גג וכבוד. בנוגע לטענה של זכויות 
אוכלוסיות ילידיות, מציינת הוועדה כי להצהרה בדבר זכויות עמים ילידים אין מעמד בישראל, אשר לא קיבלה את 
ההצהרה ומעבר לכך, עמדת המדינה אינה מכירה באוכלוסייה הבדואית כאוכלוסייה ילידית ולכן הוועדה ממילא מחוייבת 

לעמדת המדינה בסוגיה זו (ראה ע"א 4220/12 סלימאן מחמד אלעוקבי ז"ל נ' מדינת ישראל (נבו 14.05.2015)). 
    מעבר לכך גם בהתאם לפסיקה, אין לאדם זכות להכשרת בניה בלתי חוקית וכפי שנקבע לא אחת בפסיקה, כולל בפסק 

    דין אבו אלקיעאן, אי הסדרת מבני המתנגדים וקידום תכנון ישובים חקלאיים עבור העותרים, אינה פוגעת בזכויות אדם 
    ובזכויות קניין כלשהן. הוועדה מציינת כי לא ניתן לכפות על מוסד תכנון הסדרת בניה בלתי חוקית, אשר נוגדת תכנון

    תקף (תחום מגבלות מתוקף תממ 4/ 14/ 23 /2 /1), החלטות מוסדות תכנון (החלטת וולנת"ע מס. 561 מיום 24.11.2015 
    והחלטת מועצה ארצית מס' 590 מיום 05.01.2016 על מיקום היישוב מדרום לשגב שלום) ופסיקת בתי המשפט.  

לעניין הטענה כי צמצום טווח מגבלות הבנייה מנאות חובב –של 5 ק"מ כפי שמוצע בתכנית, הם שרירותיים שכן לאורך  ח.
השנים נערכו בהם שינויים משמעותיים אשר צמצמו את הרדיוס ממעל 20 ק"מ , לטווחים שונים (תכניות דרום באר שבע, 
שגב שלום, עיר הבה"דים-) עד 2.7 ק"מ למפעל הצפון מזרחי, הוועדה מחליטה לדחות את ההתנגדות.  הוועדה מפנה 
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לסעיף ב בהחלטה זו לעיל. כמו כן, הוועדה מדגישה כי ככל שהרדיוס יצומצם בעתיד ניתן יהיה להרחיב את היישוב על 
בסיס השטח לתכנון בעתיד,  ולקבוע שימושים מתאימים לפיתוח היישוב. החלטה זו תואמת גם את עמדת המועצה 

הארצית בתמ"מ 'ואדי אל נעם' ובהמלצות על הקמת הישוב.

לעניין הטענה כי עורכי התכנית ממשיכים להתעלם מבקשות התושבים לבירור סוגיית המגבלות מנאות חובב הוועדה  ט.
מחליטה לדחות את ההתנגדות. הוועדה מציינת כי בדיון שערכה הוועדה המחוזית לתכנון ובניה בשינוי תמ"מ 4/ 14/ 23/ 
2/ 1 ביום 15.07.2019,  החליטה לבקש מהמועצה הארצית להורות למשרד להגנת הסביבה ולמשרד הבריאות, יחד עם 
המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב, לערוך בחינה מעמיקה של המגבלות מתוך שאיפה לצמצמן. בתאריך 
26.11.2019 נידון שינוי התמ"מ בוועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה הארצית, וזו ציינה בהחלטתה 
כי היא ערה לכך שמדובר במקרה ייחודי ומורכב הנדרש לפתרון בשלבים. בדיון המשך באותה ישיבה לנושא תכנית המתאר 
ליישוב, תכנית מס' 699-0669481, קבעה הולנת"ע כי ראוי להתייחס, גם לטווח הרחוק, במסגרת תכנונו של היישוב, תוך 
התייחסות לאפשרות כי יתכן וחלק מהאילוצים הקיימים עתה ישתנו, והכל תוך מתן מענה תכנוני להסדרה יישובית כבר 
בעת הזו. עוד ציינה הוועדה כי היא מקבלת את המלצת הוועדה המחוזית לעניין הצורך בבחינת  צמצום המגבלות מנאות 
חובב, בתאום בין המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות והמועצה המקומית נאות חובב, ובליווי לשכת התכנון המחוזית 
והרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב. עקב החלטות אלה הוקם צוות בחינה לצמצום רדיוס מגבלות נאות חובב 
בראשות יו"ר הוועדה המחוזית וממונה מחוז דרום במשרד הפנים ובהשתתפות מתכנן מחוז דרום ונציגי לשכת התכנון, 
נציגי המשרד להגנ"ס במטה ובמחוז, נציג משרד החקלאות, ונציגי משרד הבריאות במחוז, נציגי משרד החינוך במחוז, 
מנכ"ל ונציגי המועצה מקומית תעשייתית נאות חובב, סמנכ"ל תכנון וסמנכ"ל הסדרה ברשות הבדואים  ונציגי החברה 
מתכננת של תכנית מתאר ואדי אל נעם ומנהלי פרוייקט התכנון. צוות הבחינה התכנס  בתאריך 26.08.2020  וקבע כי 
המשרד להגנת הסביבה יעביר לוח זמנים ואבני דרך לקבלת התייחסות מהמפעלים לאפשרות לצמצום רדיוס המגבלות, 
וזו תוצג לצוות הבחינה. מכל האמור עולה בברור כי הוועדה פועלת לבדיקה ולצמצום תחום המגבלות הסביבתיות מנאות 
חובב, וזאת במקביל לקידום תכנית המתאר. עם זאת, הוועדה בדומה לוולנת"ע לא רואה מקום לעכב את תכנון היישוב 
עד ליום בו יצומצמו המגבלות הסביבתיות מנאות חובב הקבועות בתמ"מ, ככל שיצומצמו, ומנגד התכנית אינה פוגעת 

באפשרות להרחיב בעתיד את תחום הבינוי, ככל שימצא שהדבר נכון ואפשרי בהיבט הסביבתי והבריאותי. 
לעניין הטענה כי לא היה שיתוף ציבור בסוגיה של הגדרת הגבולות של התכנית והיישוב הוועדה מחליטה לדחות את  י.

ההתנגדות  הוועדה מפנה לסעיפים א' וג' לעיל.
לעניין הטענה כי עורכי התכנית ומוסדות התכנון נמנעו מבחינה פרטנית ומעמיקה של צרכי תושבי הכפר, וכי לא נערך כל  יא.
סקר חברתי - תכנוני בכפר ואדי אל נעם, הוועדה מחליטה לדחות את ההתנגדות. הוועדה מציינת כי בעת הדיון הציג המתכנן 
רשימה מפורטת של מפגשים עם גורמי ציבור שונים מאוכלוסיית ואדי אל נעם, והבהיר כי התכנית לוותה במפגשי שיתוף 
ציבור ע"י מגישי התכנית וגורמים מטעמה (בהשתתפות חלקית של נציגי לשכת התכנון המחוזית), קודם להגשתה ובמהלך 
קידומה. כך לדוגמא, בתאריך 10.07.2017 בשלב עריכת התכנית וכשנה לפני הגשת התכנית למוסדות התכנון התקיים מפגש 
עם חברי הוועד להצגת מתווה תכנון ראשוני. בתאריך 18.01.2018 התקיים מפגש נוסף עם הוועד בו הוצג התקדמות התכנון, 
ובמאי אותה שנה, הועברו מסמכי התכנית שבעריכה מלווים במכתב הסבר בעברית ובערבית לנציגי המשפחות. כפי שהוצג 
בטבלה בעת הדיון, בין נובמבר 2017 לספטמבר 2018 התקיימו מספר לא מבוטל של מפגשים עם נציגי משפחות במרחב ואדי 
אל נעם של נציגי רשות הבדואים והיועצים החברתיים של צוות התכנון. באוקטובר 2018 התקיימו מפגשים נוספים ממוקדים 
למשפחות המיועדות ראשונות לפינוי אשר מקום מושבן חופף את תוואי קו חשמל 400 ק"ו. במהלך אותה שנה  נערכו מפגשים 
בהיקף של כ- 300 שעות עבודה עם משפחות אל ג'רג'אווי ואבו סווילם, משפחות נחל סחר ואלו המתגוררות בתחום התוואי  
של קו חשמל 400 ק"ו,  בהובלת גב' כליל גרוס, מר יוני שריר, מר גונן רייכר ומר אורן גבאי -  מומחים בתכנון חברתי ובשיתוף 
ציבור. מתוך מפגשים אלו אשר יוחדו להיכרות עם התושבים, מיפוי המשפחות וסקירת המאפיינים החברתיים והצרכים של 

האוכלוסייה, עלה באופן ברור ומעמיק רצונות תושבי מרחב ואדי אל נעם. .
לעניין הטענה כי לתכנית בסיס נתונים שגוי על היקף האוכלוסייה שנאמד בכ 10,000 נפש ולא כ- 7,000 כקבוע בתכנית ובשנת  יב.

היעד יהיו כ- 20,000 תושבים ולא 14,000 הוועדה מחליטה לדחות את ההתנגדות מהנימוקים המפורטים בסעיף ו' לעיל.
לעניין הטענה כי התכנית תגזור על חלק משמעותי מתושבי הכפר המשך חיים בכפר לא מוכר, ללא אופק תכנוני הוועדה  יג.
מחליטה לדחות את ההתנגדות. הוועדה מציינת כי התכנית מציעה מסגרת תכנונית המאפשרת את הסדרה ההתיישבות של 
כלל אוכלוסיית מרחב ואדי אל נעם במרחב הסמוך מאוד למקום מגוריהם הנוכחי באופן שאינו מעתיק אותם למרחב חדש 
או ליישוב קיים, תוך כינוס משקי הבית ליישוב ולשכונות שיאפשרו הקמת מגורי קבע כחוק ובהיתר ותוך מתן תשתיות 

כנדרש ביישוב מתוכנן כחוק. 
לעניין הטענה כי התכנית לא כללה את השיקולים הרלוונטיים וכי בגדר השיקולים הענייניים מתחייבת הרשות המנהלית  יד.
להתחשב לא רק בנתונים עובדתיים אלא גם בעקרונות וערכים למשל בהיבט של זכויות אדם, באינטרסים חברתיים 
וכלכליים שונים הוועדה מחליטה לדחות את ההתנגדות. הוועדה מציינת כי התכנית המוצעת נותנת מענה מתארי ראוי 
להתפתחותו של יישוב איתן אשר יספק לתושביו הזדמנויות לאיכות חיים, תעסוקה ונגישות לשירותים. התכנון יאפשר את 
המשך חיי הקהילה החקלאית לצד הזדמנות צמיחה של מאפיינים מגוונים אחרים, ותוך שהוא מסיר מעל התושבים את 
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פוטנציאל הסיכון הבריאותי היום יומי הנשקף בעת הנוכחית מהפעילות באזור התעשייה נאות חובב, מתחנת הכוח רמת 
חובב, ומקווי ההולכה של מתח חשמל על-עליון המוקמים בימים אלו במרחב. בכל הנוגע להיבטים של זכויות אדם, הוועדה 

מפנה להתייחסות בעניין זה בסעיף ז' להחלטה זו. 
לעניין הטענה כי התכנית אינה תואמת את המציאות התכנונית והתשתית העובדתית הקיימת היום בשטח , הוועדה מחליטה  טו.
לדחות את ההתנגדות. הוועדה מציינת כי התכנית נותנת מענה מלא לעובדות התכנוניות כפי שחקוקות בתכניות המתאר 
הארציות והמחוזיות וכפי שנאסף ע"י צוות התכנון, ומייצרת פתרון להסדרת התיישבות במרחב ואדי אל נעם בזיקה סמוכה 

למרחב זה.
לעניין הטענה כי הפקדת התכנית מהווה הפרה של התחייבות מוסדות התכנון בפני בג"ץ 1705/14, אשר מקימה חובה על  טז.
מוסדות התכנון לגבש פתרון מוסכם, יחד עם האוכלוסייה לצורת ההתיישבות הכפרית, הוועדה מחליטה לדחות את 
ההתנגדות. הוועדה מציינת כי למיטב הבנתה כלל התחייבויות המדינה בהקשר של קידום תכנית המתאר מולאו היות 
והנדרש היה לנהל שיג ושיח עם התושבים ולא בהכרח לגבש פתרון מוסכם, ולכן אין כל ממש בטענה זו. בנוסף מהדיון בבג"ץ 

1705/14 עולה כי השיח נסוב על ישוב פרברי עם מעטפת חקלאית ובשאלת קיום דיון עם התושבים. 
הוועדה מציינת כי למיטב ידיעתה עמדת המשיבות המועצה הארצית לתכנון ובניה, הוועדה המחוזית דרום והרשות לפיתוח 
והתיישבות הבדואים בנגב (משיבות 1-3) בפני בית המשפט הייתה עקבית. כך, המדינה ציינה בהזדמנויות שונות כי מהות 

שיתוף הציבור הינו קיום שיג ושיח ומפגשי שיתוף ציבור במהלך קידום התכנון (כפי שאכן היה). להלן מספר דוגמאות:
"במסגרת ההליך שיתנהל בוועדה המחוזית, יוכלו העותרים לפרוש את כלל טענותיהם ביחס למיקומו ואופיו של הפתרון 
ההתיישבותי החלופי" (להלן: תגובת מקדמית מטעם המשיבות 1-3, מתאריך 13 ביולי 2014), "לאחר שהתקבלה החלטת 
ממשלה כנדרש, חוזר הנושא למישור התכנוני...בהובלת הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב..., ומתוך שיג ושיח עם 
התושבים ונציגיהם. לאחר גיבוש התכנית, יובא בנושא לפתחם של מוסדות התכנון המוסמכים" (להלן: הודעה מעודכנת 
מטעם המדינה, 15 בדצמבר 2016), "במישור הקשר מול התושבים: לפי הנמסר מרשות הבדואים, התקיימו מפגשים עם 
מספר משפחות במטרה ללמוד על יחסן להסדרה בישוב החדש והעדפותיהן ועתידים להתקיים מפגשי שיתוף ציבור נוספים 
בהתאם להתקדמות הליכי התכנון" (להלן: הודעה מעודכנת מטעם המשיבות 1-3, 02 ביולי 2017), "עו"ד עציון - אנחנו 
סבורים שעוד לפני הגשת התכנית למוסד התכנון לוועדה המחוזית, ניתן בהחלט לשבת עם התושבים עוד בשלב שלפני 
השיתוף הסטטוטורי, להציג ולראות ולקבל אינפוטים. כבוד השופטת ד' ברק-ארז - אדוני אומר שאפשר או שזה יעשה. עו"ד 
עציון - יעשה" ..., "עו"ד עציון - כפי שציינו האופי של היישוב...מדובר ביישוב פרברי אבל גם יש מעטפת שהיא מעטפת...אבל 
ניתן לבצע בו חקלאות,...המעטפת של היישוב תהיה חקלאית,... הכיוון שהולכים אליו זה הכיוון של יישוב פרברי בעל 

מאפיינים חקלאיים שנותן מענה להמשך לקיים חקלאות (בג"ץ 1705/14 פרוטוקול דיון 05/07/2017).
יודגש כי לא סביר בנסיבות העניין שמוסד תכנון יתחייב להכפיף את שיקול דעתו התכנוני להסכמת התושבים. לכל היותר, 

התחייבה המדינה לקיים שיח עם התושבים כחלק מהליך התכנון וכמובן לשמוע את עמדתם בהליך ההתנגדויות.  
לעניין הטענה כי התכנית מפלה (לעומת האוכלוסייה היהודית) מאחר והיא שוללת מהתושבים את אפשרות הבחירה  יז.
בהתיישבות כפרית קהילתית חקלאית עצמאית, לרבות מגורים ביישובים קטנים ביותר הוועדה מחליטה לדחות את 
ההתנגדות. התכנית מהווה מסגרת תכנונית ליישוב עצמאי בעל מאפייני בינוי מגוונים המאפשר קיום פעילות חקלאית. כמו 
לכל אזרח במדינה כך גם לתושבי ההתיישבות הלא מוסדרת במרחב ואדי אל נעם שמורה הזכות לבחור ולהתגורר בכל יישוב 
מאושר, בהתאם להוראות החוק ועל פי כל דין, בין אם ביישובי החברה הבדואית ובין אם ביישובי החברה הכללית. הוועדה 

מפנה לסעיף ז' לעיל.
לעניין הטענה כי שמורה לתושבי מרחב ואדי אל נעם שורה ארוכה של זכויות להן זכאים עמים ילידים ופרטים המשתייכים  יח.
לעמים אלו, ובמיוחד הזכות שלא יועברו בכוח ממקום מושבם אלא רק לאחר קבלת הסכמתם המודעת והחופשית ובכפוף 
לפיצוי הוגן ומוסכם, הוועדה מחליטה לדחות את ההתנגדות. הוועדה מפנה להחלטתה בסעיף ז' לעיל. כמו כן מציינת הוועדה 
כי שיקוליה, החלטתה והכרעתה בתכנית, מתבססות ותואמות את הוראות החוק הישראלי וכל דין ובכלל זאת את חוק 
התכנון והבניה ותקנותיו, את הקבוע בתכניות מתאר ארציות ובתכניות מתאר מחוזיות שבתוקף, ואת מדיניות התכנון 
הארצית והמחוזית המנחה. כאמור, מדינת ישראל לא אימצה את ההצהרה האמורה ביחס לזכויות לעמים ילידים  והיא 
אינה מסכימה לה. כמו כן, המדינה אינה מכירה באוכלוסיה הבדואית כאוכלוסיה ילידית ומשכך, הוועדה כמוסד תכנון 
שפועל מטעם המדינה, אינה רשאית לפעול בהסתמך על הצהרה זו. זאת  ועוד, התכנית אינה קובעת כל הוראה בעניין פינוי 
אוכלוסיה וגם מטעם זה, אין לקבל את הטענה. אין ספק כי התכנית צפויה לתת מענה ומלאי תכנוני עבור האוכלוסיה 
המתגוררת בתחום מגבלות הבניה בנאות חובב, אך התכנית אינה עוסקת בהעברת אוכלוסיה זו ואין פגם בכך שהיא אינה 
מכשירה את בתי המתנגדים וראה לעניין זה עע"מ 2098/20 הוועדה המחוזית לתכנון ובניה-מחוז דרום נ' סלמאן אבו 

קרינאת (נבו 01.11.2020)

"14.       ניתן להבין לליבם של המשיבים, שבתי המגורים שלהם נופלים בתחום מגבלות הבניה, מה שעלול 
להקשות עליהם להכשיר בעתיד את הבניה הבלתי חוקית. אולם המקום שנועד למגורים עבור המשיבים הוא 
הישוב אבו קרינאת, ובמסגרת התכנית צומצמו מגבלות הבנייה על מנת לאפשר את פיתוח הישוב. מאחר 
שבמגבלות בניה עסקינן, יתכן כי בעתיד, עם שינוי הנסיבות או נוכח התפתחויות טכנולוגיות או שינויים אחרים, 
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מגבלות הבניה יצומצמו ושטחם של המשיבים יימצא מחוץ לקו מגבלות הבנייה, אך אין בכך כדי לבסס טענה 
כי בשל אפשרות זו יש להחריגם כבר כיום אל מחוץ לרדיוס התכנית. מכל מקום, בהיבט של מגבלות הבנייה, 
התכנית לא הרעה את מצבם של המשיבים, שגם כיום שטחם מוגדר כשטח חקלאי וגם עוד לפני אישור התכנית 

נמצא בתחומי מגבלות הבניה כפי שהוטלו על ידי הוולמ"ב ועוגנו בתמ"מ 23/14/4".

יצוין כי במסגרת הדיון בהתנגדויות חלק מהדוברים מטעם המתנגדים העלו טענות אשר לא נכללו במסגרת כתב ההתנגדות, 
כגון נטיעות קק"ל.  חריגה זו מכתב ההתנגדות הינה בניגוד להוראות הדין ודינן להידחות.

2. הוועדה דנה בהערות מינהל התכנון, מכתבם מיום 14.10.2020 ומחליטה בהן כלהלן:
לעניין ההערה בדבר הצורך בציון  יחס כפיפות של התכנית לתמ"א 1/12 בסעיף 1.6 להוראות התכנית והצורך  א.
בהתניית הכנת תכנית מפורטת בעמידה בהוראות התמ"א, הוועדה מחליטה לקבל את ההערה. הוועדה מורה 

להטמיע בהוראות התכנית את הסעיפים הבאים:
1) סעיף 1.6 יחס לתכניות מאושרות תתווסף תמ"א  12/ 1 ביחס כפיפות.

2) יתווסף בהוראות התכנית בסעיף  4.2.2 הקובע הנחיות לשימושי מגורים ומלונאות בייעוד עירוני מעורב, ובסעיף 
4.5.2 הקובע הנחיות לשימושי מלונאות בייעוד מסחר, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור כי תכנית מפורטת 

למלונאות תיערך בהתאם להוראות תמ"א 12/ 1.
לעניין ההערה בדבר יחס התכנית לתמ"א 19 הוועדה מחליטה לקבל את ההערה ולהטמיע בהוראות התכנית בסעיף  ב.

1.6 יחס לתכניות מאושרות את תמ"א 19 ביחס כפיפות.
לעניין ההערה בדבר הצורך בציון יחס התכנית לתמ"א 3/37/א, הוועדה מחליטה לקבל את ההערה. הוועדה מורה  ג.

להטמיע בהוראות התכנית את הסעיפים הבאים:
1) סעיף 1.6 יחס לתכניות מאושרות תתווסף תמ"א 37/ 3/ א ביחס כפיפות, ולמחוק את היחס לתמ"א 37/ א/ 1.

2) תיקון סעיף  6.1 תנאים להיתר בניה כך שיותאם להוראות תמ"א 37/ 3/ א.  
לעניין ההערה בצורך בקבלת אישור רשות הגז הטבעי, הוועדה מחליטה לא לקבל את ההערה ומציינת כי נעשה  ד.

תיאום עם רשות הגז וכי התכנית תוקנה בהתאם להתייחסותם מה 15.05.2019
לעניין הערה בדבר הוראות התכנית והצורך להתאים את האמור בסעיף 3.2 לתשריט מצב מאושר, הוועדה מחליטה  ה.

לקבל את ההערה. הוועדה מורה לתקן את הטבלה בהתאם לתשריט המצב המאושר.

הוועדה פונה לשר הפנים לקבוע מנדט לוועדה הגיאוגרפית אשר תמליץ על השיוך המוניציפאלי של הישוב או על כינון מועצה  (3
מקומית. בהוראות התכנית יקבע כי תנאי להוצאת היתרי בניה מתוקף תכנית זו יהיה שיוך הישוב לתחום שיפוט של רשות 

מקומית ולמרחב תכנון מקומי שאינו מרחב תכנון מקומי-מחוזי.  

הוועדה  מחליטה לאשר את התכנית בכפוף לתיקונה בהתאם לאמור לעיל ולהערות טכניות של לשכת התכנון, ככל שידרשו,  (4
לאחר עדכון התכנית כאמור לעיל.

ההחלטה נתקבלה פה אחד.
נכחו  בדיון חברי הוועדה: עודד פלוס, רחל קטושבסקי, חני שלו,  אילת גופמן, דני מורביה.
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3. תוכנית - 602-0493809 : מרכז שילובי קהילתי - יד לילד המיוחד, נדון  לצפיה במסמכי הישות לחץ כאן

ישוב :  אילת 

נכחו בדיון:
ישראל חיון, אדריכל  - עורך התכנית   

דיאנה קורץ – לשכת תכנון מחוזית
קובי שושני – לשכת תכנון מחוזית

רקע:
התכנית מוגשת על ידי אדר' ישראל חיון בשם עיריית אילת, ומציעה מסגרת תכנונית להקמת מתחם מבני ציבור להקמת מרכז 

שילובי קהילתי המיועד לשרת אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים מגילאי 21 ומעלה, בו ילמדו קישורי חיים והשתלבות בסביבה. 
בתכנית מוצע שינוי יעוד הקרקע המאושר בחלק מהמגרש המיועד ל"שטח ציבורי פתוח", ליעוד "מבנים ומוסדות ציבור", 

קביעת זכויות בנייה, קווי בניין וקביעת הוראות למתן היתר בניה.
שטח התכנית הינו 6.3 דונם.

התכנית נדונה בוועדה המקומית בתאריך 23/02/2017 והתקבלה החלטה להמליץ לוועדה המחוזית על הפקדת התכנית.
התכנית הוגשה ללשכת התכנון בתאריך 04/04/2017, עמדה בבדיקת תנאי סף בתאריך 03/05/2017 והוחלט להפקידה בתנאים 

בדיון הוועדה המחוזית מתאריך 12/08/2019.

התכנית סיימה תקופת הפקדה בתאריך 12/10/2020. לא התקבלו הערות מנהל התכנון על פי סעיף 109 לחוק ולא הוגשו 
התנגדויות לתכנית.

התכנית נדונה בוועדת המשנה הנפתית בתאריך 18/10/2020 והוחלט לאשרה.

בתאריך 20/10/2020 נשלח מכתב במייל מגורם אשר כינה את עצמו "שומר הפארק", וטען כי הוא מייצג את "תושבי השכונה 
צופית תחתית ותושבי האזור" (על פי האמור במכתב, הכוונה היא לדיירי מתחם לב אילת, הבניינים סביב המתחם, דיירי בניין 
פנורמה, דיירי רחוב שד׳ חטיבת הנגב, דיירי רחוב איילות, דיירי ״אמדר רזידנס״, דיירי ״אמדר וילג״). במכתב נטען, בין היתר, 

כי נמנעה מהם האפשרות להגיש התנגדות לתכנית בזמן, מאחר שלא הוצב שלט על פי הנדרש בחוק. למכתב צורפה התנגדות 
ללא תצהיר וללא זהות המתנגדים. לאחר שהתקיימה היוועצות עם היועמ"ש לוועדה המחוזית ועל-מנת להסיר ספק לגבי 

הפרסומים שבוצעו בתאריך 06/08/2020, הוחלט כי הנושא יובא בפני ועדת המשנה הנפתית.

התכנית הובאה לדיון בוועדת המשנה הנפתית בתאריך 20/12/2020 אשר החליטה כדלקמן:
"הוועדה, לאחר שהוצגה בפניה השתלשלות העניינים בתכנית, מחליטה על ביטול החלטתה מיום 18/10/2020 בדבר אישור 

התכנית ומורה על פרסום הודעה מחדש. ההודעה תפורסם לתקופה של 60 יום בעיתון מקומי, על גבי שלט במיקום בולט 
בתחום התכנית ועל גבי לוחות המודעות בשכונות הנוגעות בדבר".

ההודעה פורסמה בהתאם להחלטת הוועדה כאמור לתקופה של 60 יום בעיתון מקומי, על גבי שלט ובלוחות המודעות.

בתאריך 25/03/2021 התקבלה התייחסות מטעם עו"ד סימה נמיר, משנה לרוה"ע ומ"מ יו"ר הוועדה המקומית אילת, לגבי 
ההתנגדות החסרה שצורפה למכתב מתאריך 20/10/2020 (להלן "התייחסות העירייה").

על מנת שניתן יהיה לדון בהתנגדות נשלחה ממזכירות הוועדה המחוזית פנייה במייל חוזר לכתובת השולח בתאריך 
03/03/2021, בה נדרש להמציא פרטים מזהים של המתנגדים (שם נציג הדיירים, כתובת, טלפון) וכן, נדרש לצרף להתנגדות 

תצהיר המאמת את העובדות עליהן מסתמכים המתנגדים, וזאת בהתאם לסעיף 103א (א) לחוק התכנון והבניה. הפנייה   
נשלחה כאמור לכתובת המייל ממנה נשלחה ההתנגדות ובה הובהר, כי ככל שלא יושלמו הפרטים והתצהיר לעיל עד מועד הדיון, 

ההתנגדות תדחה על הסף.

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&mp_id=CliOXy1vENqzIifFn0rVeg7FIDmZmH2Y7LPzdNXwjc0aVnvzZpP803O5ILA6mtkyoThNZVc0kQfwwldaiMN8oGFylVuk7NyqQlAvIlrdw7s=&et=1
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נכון למועד הישיבה לא הוגש תצהיר או כל מענה לפניית מזכירות הוועדה, והמתנגד לא הופיע לדיון למרות שההזמנה נשלחה 
אליו לכתובת המייל המדוברת. 

החלטה:
לאור העובדה כי עד למועד הדיון לא התקבלו פרטים מזהים של המתנגדים, לרבות שם נציג הדיירים, כתובת, טלפון, וכן לא צורף 
תצהיר המאמת את העובדות עליהן מסתמכים המתנגדים, וזאת בהתאם לסעיף 103א (א) לחוק התכנון והבניה והמתנגדים לא 
הופיעו לדיון, הוועדה מחליטה לדחות את ההתנגדות על הסף ולאשר את התכנית, זאת בכפוף לתיקונה בהתאם להערות טכניות 

כלהלן:
א. בהוראות התכנית, יש לתקן את סעיף 3.2 (טבלת שטחים מצב מאושר), לעניין שטחי ייעודי הקרקע במצב המאושר.

ב. בנספח הבינוי יש לתקן את הצגת הנתונים בהתאם לקנ"מ המצויין בנספח.

  

ההחלטה נתקבלה פה אחד.
נכחו  בדיון חברי הוועדה: עודד פלוס, רחל קטושבסקי, חני שלו,  אילת גופמן, דני מורביה.

4. תוכנית - 607-0466912 : משחטת פרימיום עוף, דימונה, נדון  לצפיה במסמכי הישות לחץ כאן
ישוב : דימונה 

 
נכחו בדיון:

יוספה סופר – לשכת תכנון מחוזית

רקע:
מטרת התכנית הנה הקמת משחטת עופות באזור התעשייה בדימונה על ידי שינוי תכנית לאזור התעשיה ( 21/101/02/5  ) אשר 
קבעה כי לא תותר משחטה באזור תעשיה זה. התכנית כוללת גם שינויים בחלוקת המגרשים 400 ו-401 ושינוי קו בניין. המשחטה 
לעופות מתוכננת לקום במגרש מס' 2 בתכנית המוצעת. מגישי התכנית הם מר פנחס עמר והוועדה המקומית דימונה (ההצטרפות 

כמגישת התכנית התקבלה בהחלטת ועדה מקומית מיום 30/01/2017).
התכנית פורסמה להפקדה ביום 03/08/2018.

לתכנית התקבלו הערות ממנהל התכנון במסגרת בדיקת התכנית לפי סעיף 109 לחוק מיום 26/08/2018. 
התכנית נקבעה כלא טעונה אישור השר לפי סעיף 109 לחוק. 

לתכנית הוגשה התנגדות אחת של חב' "שפיר תעשיות בע"מ".

התכנית נדונה בוועדת משנה להתנגדויות ביום 3/12/2018 ישיבה מס' 2018027. הוועדה החליטה  להורות לעיריית דימונה 
ולמשרד הכלכלה והתעשייה להמציא לוועדה התייחסות לגבי האופן בו הם רואים את הפיתוח של אזור תעשיה זה, את 

השימושים המותרים, הקצאת השטחים בו, תוך הדגשת ההיבטים הסביבתיים.
כמו כן המגיש התבקש לקדם את התכנית כתכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים מאחר וחלק משטח התכנית נמצא בתביעות 

בעלות ובהליך משפטי. הוועדה קבעה כי לאחר שיומצאו כל המסמכים כאמור לעיל תשוב הוועדה ותדון בתכנית בדיון פומבי.  
 

ב-5/06/2019 הוגשה על ידי היזם תכנית מתוקנת לעניין שינוי סוג התכנית כתכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים עפ"י 
החלטת הוועדה מיום 03/12/2019 לרבות דו"ח שמאי וטבלת הקצאה ואיזון.

התכנית נדונה פעם נוספת בוועדת המשנה להתנגדויות בתאריך 10/06/2019 ישיבה מס' 2019011 הוועדה קבעה כי מאחר ומגרשי 
התעשיה שווקו בהתאם לטענת הוועדה המקומית דימונה, אין מקום לבחון את השימושים המותרים בכל אזור התעשייה אך 

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&mp_id=CliOXy1vENrtzgmmlInp9Yre6RWFOFj+5XdaSkVIfYIgvMdMaVh7h7RvpW2yzuRjcecy/Q4dkVT4c+ZtR6edUoMqeia1/FUw9x/V8dMBOAI=&et=1
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יחד עם זאת קבעה הוועדה יש לבחון את האפשרות לקיומה של משחטה בצד המפעלים הקיימים והמקודמים בקרבתה, לפיכך 
החליטה הוועדה כי עיריית דימונה תגיש בתוך 30 יום דו"ח שייערך ע"י יועץ סביבתי, אשר יבחן את האפשרות להקמת המשחטה 
בתא השטח המוצע תוך בחינת השלכותיה כלפי המפעלים בסביבתה. את הדו"ח יש להעביר למשרד הבריאות, המשרד להגנת 

הסביבה וליועצת הסביבתית ללשכת התכנון ולכל הנוגעים בדבר. 
דו"ח כאמור שהוכן על ידי חברת אתוס-אדריכלות, תכנון וסביבה בע"מ, הוגש ביום 6/08/2019.

תמצית מסקנות הדו"ח:
המשחטה משיתה  תנאים סביבתיים מחמירים על המפעלים הסמוכים לה בכדי להימנע מזיהום העופות המיועדים למאכל אדם.  
יחד עם זאת, ניתן למצוא דוגמאות למפעלים דומים באזורי תעשייה שונים בדרום ובמרכז בהם ישנן משחטות הפועלות בסמיכות 

למפעלי בטון ומפעלים מזהמים אחרים.
לאור זאת, אין מניעה בהקמת המשחטה לצד המפעלים הקיימים או המאושרים באזור התעשיה דימונה, כאשר האחריות 

לכשירות תוצרי השחיטה ותיחומה באופן סטרילי תושת עליה .

התכנית הועברה לקבלת חוו"ד היועצת הסביבתית לוועדה המחוזית, הגב' נעמה אשור בן ארי, המשרד להגנת הסביבה ומשרד 
הבריאות:

חוו"ד היועצת הסביבתית לוועדה המחוזית  מתאריך 23/07/2019:
מדובר במגבלה בריאותית ולא סביבתית, קרבת מפעלי מזון כדוגמת המשחטה למפעלים בעלי פוטנציאל לזיהום אויר הנה 

בריאותית.
נכון תכנונית לייצר מצב בו תעשייה אחת אינה מייצרת מגבלות על תעשיה אחרת או דוחקת אותה מחוץ לאזור התעשייה מאחר 

ויכולות להיות לכך השלכות תכנוניות סביבתיות עתידיות.
נדרשת התייחסות ברורה של משרד הבריאות לעניין מגבלות הקרבה של מפעלי המזון.

מדיניות נכונה הנה חלוקת  אזורי התעשייה למתחמים (zoning) כאשר מפעלי מזון אינם סמוכים למפעלים בעלי השפעה 
בריאותית שלילית (יש לציין כי משרד הבריאות לא התנגד לקיומם של מפעלים שונים אלו בסמיכות אחד לשני).

מהמסמך הסביבתי עולה כי באזור התעשייה קיימים  מלבד מפעל הבטון המוצע שני מפעלים נוספים ברדיוס של 120 -180 מ' 
מהמשחטה לפסולת יבשה ולמחזור ממיסים. יש לציין כי במרחק של 230 מ' ממפעל הבטון המתוכנן קיים כבר היום מפעל מזון.

סיכום: לאור כל האמור לעיל, הנכון הוא למקם את מפעלי המזון במרחק מוגדר ממפעלים בעלי פוטנציאל זיהומי. המרחק צריך 
להיקבע ע"י משרד הבריאות, עם זאת ניתן לעשות שימוש באמצעים טכנולוגיים (כגון תת לחץ או טיפול באוויר) על מנת למזער 

את השפעתו של מפעל אחד על משנהו.
               

חוו"ד המשרד להגנת הסביבה מיום 06/08/2019:
על פי הדו"ח מדובר במיקום בו קיים ריכוז משמעותי של מפעלים בעלי פוטנציאל לפליטת חלקיקים (מפעלי הבטון הקיימים 

ומתוכננים, מפעל אספלט מתוכנן, מפעל של נגב אקולוגיה מתוכנן, מפעל לשטיפת קרקעות מזוהמות וכו').
בחלק מאזורי התעשייה בהם קיימים מפעלי מזון בסמוך למפעלים התורמים לפליטת חלקיקים קיימות תלונות הדדיות על 

מטרדים.
סיכום: ממליצים לייצר הפרדה בין מפעלי המזון למפעלים בעלי פוטנציאל לפליטות חלקיקים וזאת ע"י הגשת תכנית לאיזור 

כלל אזור התעשייה בדימונה.

 חוו"ד משרד הבריאות מיום 29/11/2018 נשארה על כנה:
אין חוק שקובע מרחקים בין תעשיות שונות.

מפעלי בטון יוצרים אבק רב, כדאי שיהיו בשטח המגרש המרוחק מהמשחטה ושיתקינו אמצעים להפחתת מטרדי אבק.
אנחנו ביקשנו שלא יהיו מפעלים לטיפול בפסולת. לא אמרנו שאסור להקים מפעלי הבטון.

סיכום: מומלץ כי מפעל הבטון יוקם בשטח המרוחק מהמשחטה ויותקנו אמצעים להפחתת מטרדי אבק. כמו כן, רצוי כי לא 
יהיו מפעלים לטיפול בפסולת בקרבה למפעלי מזון.

ב- 16/09/2019  בישיבת וועדת המשנה להתנגדויות לא התקיים דיון בהשתתפות המתנגדים עקב תקלה במערכת הזימונים של 
הוועדה המחוזית שבגינה המתנגדים לא קיבלו זימון. הדיון בתכנית נדחה למועד מאוחר יותר, יחד עם זאת התבקשה הוועדה 

המקומית דימונה להעביר את עמדתה ביחס לחוו"ד הסביבתית.
ב31/12/2019 דנה הוועדה המקומית דימונה בחוו"ד הסביבתית והחליטה לתמוך בבקשה להקמת המשחטה חרף המגבלות אותן 

מציבה המשחטה.
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בדיון וועדת המשנה להתנגדויות מתאריך  18/11/2019 עלה כי התכנית לא תוקנה לעניין שינוי הגדרתה מתכנית בהסכמת בעלים 
לתכנית באיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, וטרם התקבלה חוו"ד רמ"י לתכנית, לכן החליטה הועדה לפרסם את התכנית לאחר 

תיקונה כאמור לפי סעיף 106 ב' לחוק. 
"לאור האמור לעיל, הועדה מחליטה להשהות קבלת החלטה בהתנגדויות בתכנית עד לפרסומה לפי סעיף 106 ב' לחוק לעניין 
הפיכתה לתכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמה, לרבות מסירת הודעות אישיות לבעלים וזאת לפי סעיף 10 לתקנות התכנון והבניה 

– איחוד וחלוקה. מסירת הודעות כאמור חלה על היזם.
השינויים המוצעים ע"י הוועדה כאמור לעיל, יפורסמו לידיעת הציבור לפי סעיף 106ב' לחוק, ברשומות, בעיתונות לפי סעיף 1א 

לחוק, באתר האינטרנט של מנהל התכנון ובשלט במקום התכנית לתקופה של  30 יום מהפרסום האחרון לפי  החלטה זו. 
   עורך התכנית יעביר 3 עותקים מתוקנים של מסמכי התכנית לשם פרסומם כאמור.

הוועדה תשוב ותדון בשינוי המוצע על ידה בתכנית לאחר השלמת הליך הפרסום לפי סעיף 106(ב)  לחוק כאמור.
כמו כן,  מורה הוועדה :

על הוועדה המקומית להשלים את התייחסותה כפי שנקבע בהחלטתה מיום 16/09/2019   יש להשלים את התיאום עם רשות 
מקרקעי ישראל בהתאם להחלטה מיום 03/12/2018, באחריות לשכת התכנון."

התכנית פורסמה להפקדה משנית בהתאם לסעיף  106 ב' לחוק בתאריך 15/07/2020. לתכנית לא התקבלו התנגדויות לפי סעיף 
106 ב' לחוק. 

התכנית הועברה לחוו"ד רמ"י. מתכנן מחוז רמ"י דרום ביקש לקדם את התכנית, מכתבו מיום 30/08/2020.

בתאריך 07/09/2020 התקבלה בקשה במייל ממהנדס העיר של עיריית דימונה למשוך את התכנית וזאת לאחר שהוועדה 
המקומית דימונה לטענתו בחנה את ההסתייגויות של הגורמים המקצועיים וההגבלות שעמדו בפניה וכן את ההשפעות הרבות 
שתהיינה למשחטה על כלכלת העיר והגיעה למסקנה כי לא יהיה זה נכון להמליץ על התכנית שכן אישורה יוביל לתוצאות הפוכות 
מאלו להן ייחלה העירייה. כמו כן, פנו לעיריית דימונה חברות הפועלות בסמיכות לשטח המיועד למשחטה והביעו את התנגדותן 
לאישורה ואף ביקשו לבטל את הקצאת הקרקע והקמת מיזמים שתכננו וזאת בשל הגברת הרגולציה הצפויה על פעילותם לאור 

הקרבה למשחטה.
בנוסף לכך, לטענת מהנדס העיר דימונה, העירייה אף מתכננת הסדרה ואיזור בהתאם לתכנית המתאר של דימונה באזור 

התעשיה.
לאור בקשת מהנדס העיר דימונה למשיכת התכנית ולאחר התייעצות עם היועמ"ש לוועדה המחוזית במכתבו מיום 27/10/2020 
התכנית הובאה לדיון במליאת הוועדה המקומית דימונה ביום 27/10/2020 להחלטה בעניין  משיכתה של התכנית.  וברוב קולות 

הוחלט במליאת הוועדה המקומית דימונה על משיכתה.

בתאריך 13/01/2021 התקיים דיון נוסף של ועדת המשנה להתנגדויות ישיבה מס' 2021001. בדיון זה הציגו הצדדים  עמדות בנוגע  
למשיכת התכנית והוחלט לקיים דיון פנימי על מנת לקבל החלטה סופית.

בתאריך 28/01/2021 בישיבה מס' 2021005 התקיים  בוועדת המשנה להתנגדויות דיון פנימי ובו הוחלט כדלקמן:
"בבדיקה חוזרת נמצא כי לדיון בבקשת הוועדה המקומית דימונה למשוך את התכנית, לא זומנו המתנגדים לתכנית, והוועדה 

סבורה שיש לאפשר להם להתייחס לבקשה אשר עוסקת במישרין בהתנגדותם.
נוסף, נוכח שינוי בהרכב הוועדה המייצר מצב שהחברים הנוכחים לא שמעו את ההתנגדות, וההרכב המקורי לא הכריע 

בהתנגדות, מחליטה הוועדה כי יתקיים דיון מחודש בהתנגדות, ובכלל זה בבקשת הרשות המקומית למשיכת התכנית".

ב08/03/2021 בישיבה מס' 2021008 התקיים דיון מחודש לשמיעת ההתנגדות, אשר לאחריו הוחלט לקיים דיון פנימי בו תתקבל 
החלטה לעניין זה.

החלטה:
א. הוועדה לאחר ששמעה את חוות הדעת הסביבתיות, משרד הבריאות , המשרד להגנת הסביבה, הוועדה המקומית, המתנגדים

    ומגיש התכנית מחליטה בהתנגדות "חב' שפיר תעשיות בע"מ" כדלקמן:
1. לעניין הטענה כי בהחלטת הוועדה חלו פגמים וכי התכנית לא נבדקה כנדרש, הוועדה מחליטה לדחות את 
ההתנגדות. הוועדה מציינת כי התכנית נבדקה על ידי המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ושאר משרדים 

רלוונטיים אשר נתנו את חוות דעתם לקיומה של המשחטה באזור התעשיה דימונה.

לעניין הטענה בדבר קיומה של משחטה בצד תעשיות אחרות אשר מטילה מגבלות סביבתיות ובריאותיות ופוגעת  .2
בשימושים השונים לתעשיה המותרים במגרש המתנגדת על פי תכנית מאושרת 21/101/02/25, הוועדה מחליטה 
לקבל את ההתנגדות באופן חלקי. הוועדה, לאחר ששמעה את חוות הדעת של היועץ הסביבתי של הוועדה 
המקומית, היועצת הסביבתית לוועדה המחוזית, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות לעניין בחינת השלכות 
הקמת המשחטה בצד מפעלים קיימים ועתידיים בצידה, השתכנעה כי ניתן לאשר את המשחטה בכפוף לקיומו של 



 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 
13 עמוד:

תאריך:     08/04/2021 מסמך החלטות ישיבה מספר : 2021011 תאריך הישיבה : 05/04/2021

מסמך החלטות זה טרם אושר והוא כפוף לאישורו של מוסד התכנון בישיבתו הבאה

מבנה סגור עבור  מתחם הייצור של המשחטה באופן שיקטין את פוטנציאל השפעת המפעלים על המשחטה לרבות 
המפעל המתוכנן של המתנגדת. לאור זאת, מחליטה הוועדה להוסיף  בסעיף 6.1 - "תנאים למתן היתרי בניה" 

כדלקמן:
"היתר הבניה יותנה בהקמת מבנה סגור למתחם הייצור". זאת בהתאם להמלצת המסמך הסביבתי של חברת 

אתוס שהוגש על ידי הוועדה המקומית.

                      בנוסף, בסעיף 1.9 בהוראות התכנית, תוסף הגדרה ל"מתחם הייצור" בתיאום עם חברת אתוס ומשרד הבריאות.

הוועדה מציינת כי על פי חוות דעת משרד הבריאות, התכנית המוצעת אינה מונעת הקמת מפעל בטון כדוגמת 
המפעל שהמתנגדת מתכננת להקים. 

לעניין הטענה כי השימוש באמוניה וחומרים מסוכנים נוספים  שהנם נדיפים ויוצאים מתחום המגרש יכול להוביל  .3
לדליפת אמוניה מחוץ לשטח המגרש, הועדה מחליטה לדחות את התנגדות. הוועדה מציינת כי בהוראות התכנית 
בסעיף 4.1.2 ס"ק א' נכתב "לא יותר שימוש בחומרים מסוכנים שטווח  הסיכון שלהם חורג מגבולות המגרש. יינקטו 
כל האמצעים התכנוניים והטכנולוגיים המיטביים למניעת מפגעים וסיכונים לסביבה ולאוכלוסיה בכפוף להנחיות 

המשרד להגנת הסביבה". 

לעניין הטענה כי התכנית המוצעת מציעה להגדיל את שטחו של מגרש היזם מגרש מס' 400 על חשבון שטח מגרש   .4
המתנגדת מגרש מספר 401 דבר המהווה פגיעה קשה בזכויות המתנגדת והקטנת שטחה - הועדה מחליטה לדחות 

את ההתנגדות. בפתח הדברים מציינת הוועדה כי הקטנת שטח מגרש 401 נעשתה לפי דרישת רשות מקרקעי 
ישראל  לצורך הסדרת המגרשים מאחר וחלה טעות בגבולותיהם הקודמים, והמתנגדת לא הגישה התנגדות 

לטבלת האיזון במסגרת פרסום 106 ב' לחוק, ולא העלתה כל טענה שהיא נפגעת מהאיחוד והחלוקה. 
עוד מציינת הוועדה כי  ככל שהמתנגדת רואה בתכנון המוצע פגיעה בזכויותיה הנטענות, היא יכולה לפעול לפי 

סעיף 197 לחוק, ככל שהיא עומדת בתנאים לכך. 
 

ב. לעניין בקשת הועדה המקומית דימונה למשיכת התכנית-
הועדה לאחר ששמעה את מהנדס הועדה ויועמ"ש הועדה המקומית דימונה, מחליטה לדחות את הבקשה למשיכת התכנית 

מהטעם כי לא הוצגו בפניה נימוקים והוכחות תכנוניות מספקות הנדרשות למשיכת התכנית, מה גם שניתן היה להיווכח כי זו 
תמכה ביזם ובתכנית מראשית דרכה, המליצה עליה ואף הצטרפה כמגישת התכנית. הוועדה מציינת כי מהבדיקה הסביבתית 

עולה כי קיימים אמצעים טכנולוגיים אשר מאפשרים את קיומה של המשחטה בסמוך לשימושים המותרים בתכנית המאושרת 
החלה בשטח ובשים לב להחלטה לעיל לדרוש הקמת מבנה סגור למתחם הייצור. לפיכך, אין הוועדה רואה מקום לבטל תכנית 

אשר קודמה בתמיכת העיריה ואף בתמיכת הוועדה המקומית וטופלה על ידי היזם במשך מספר שנים תוך המצאת כל 
המסמכים שנדרשו על ידי הוועדה. הוועדה מציינת כי דחיית התכנית בעת הזו אינה מידתית וכאמור אינה עולה בקנה אחד עם 

כל הממצאים הסביבתיים אשר נבחנו. 
יצויין כי בקשת הרשות המקומית למשוך את התכנית, אינה מאיינת את המשך הליך התכנון בפני מוסדות התכנון. כפי שנקבע 

בערר (ועדות ארציות תכנון ובניה מטה) 61/19 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעתיים נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, 
מחוז תל אביב (נבו 28.01.2020) "נוסיף כעת, לעניין בקשת הוועדה המקומית להשתחרר מתפקידה כמגישת התכנית, כי אף אם 

תקבל הוועדה המקומית החלטה לעשות כן (החלטה שצריכה להתקבל במליאת הוועדה המקומית), לא יהיה בכך כדי להשפיע 
על אישור התכנית. הפסיקה בעניין זה קובעת כי לאחר הפקדת התכנית, התכנית יוצאת מידיו של מגיש התכנית, ואינה עוד 

בשליטתו, ועל כן הוועדה המחוזית רשאית להחליט בה גם אם היוזם ביקש למשכה (עת"מ (מרכז) 9599-09-11 משה מרום נ' 
עיריית ראשון לציון (25.12.2012, פורסם בנבו); עת"מ (ת"א) 38365-10-13 חנה תמרי נ' ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה 

המחוזית לתכנון ולבנייה ת"א (15.6.2014, --- סוף עמוד  13 ---   פורסם בנבו)). בענייננו, לא עלתה כל טענה לפיה נפל פגם 
בהצטרפות הוועדה המקומית כמגישה לתכנית, ולפיכך אין ספק בדבר תוקף החלטות הוועדה המחוזית בעניין התכנית".

ראה גם ערר (ועדות ארציות תכנון ובניה מטה) 86/20 ערן ראובני, נציג רשות מקרקעי ישראל נ' הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה, מחוז דרום  (נבו 04.03.2021).

בעת"מ  (מינהליים ת"א) 12215-04-15 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה נ' וועדת המשנה של המועצה הארצית 
לתכנון ולבניה (נבו 30.05.2016) נקבע כי : "אמנם, הוועדה המחוזית אינה חייבת להתחשב בעמדתה החדשה של הוועדה 

המקומית והיא רשאית לקבל החלטה הסותרת עמדה זו, כפי שנקבע בעת"מ 38365-10-13 תמרי נ' ועדת המשנה להתנגדויות 
של הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ת"א [פורסם בנבו] אך ברי שהיא אינה מוסמכת להתעלם כליל מעמדתה החדשה של 

הוועדה המקומית ועליה להתייחס גם לנסיבות, אשר לדברי העותרות הצדיקו את השינוי בעמדתן התכנונית". 
במקרה זה, הרשות המקומית, אשר בדיון הראשון בהתנגדויות תמכה בתכנית תמיכה נלהבת, שינתה עמדתה לחלוטין מבלי 
שסיפקה טעם משמעותי לשינוי בעמדתה. מנגד, כמפורט לעיל, החשש אשר עומד בבסיס התנגדות חברת שפיר ובשינוי עמדת 

הרשות המקומית, נמצא כחשש לא מבוסס ואשר ניתן להתגבר עליו באמצעים סבירים.

https://www.nevo.co.il/psika_html/arar-arzi/ARAR-19-61.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/arar-arzi/ARAR-19-61.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-15-04-12215-555.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-15-04-12215-555.htm
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תאריך:     08/04/2021 מסמך החלטות ישיבה מספר : 2021011 תאריך הישיבה : 05/04/2021

מסמך החלטות זה טרם אושר והוא כפוף לאישורו של מוסד התכנון בישיבתו הבאה

יחד עם זאת, לאור השינוי בעמדת הרשות המקומית וכדי שלא יהיה חשש לפגיעה כלכלית בקופת הרשות המקומית, תנאי 
למתן תוקף לתכנית יהיה מתן כתב שיפוי של החברה בהתאם לנוסח שיתואם עם היועץ המשפטי של הועדה המקומית ויאושר 

ע"י יועמ"ש הועדה המחוזית.

ג.  הוועדה דנה בהערות מנהל התכנון, מכתבם מיום 6/08/2019 ומחליטה בהן כדלקמן:

 
לעניין הערה בנושא תמ"א 34/ב/4  בסעיפים 4.1.1 ס"ק ב' וס"ק ג' כי יש להוסיף בסיפא חוו"ד מנהל רשות המים עפ"י  .1
סעיף 31 להוראות תמ"א 34/ב/4, מציינת הועדה  כי בינואר 2020 אושרה תמ"א 1 אשר מחליפה את תמ"א 34/ב/4 . לפי 
סעיף 7.2.4 לפרק המים בתמ"א 1, התכנית מצויה בשטח בעל חשיבות נמוכה להחדרת והעשרת מי תהום. בתכנית  בעלת 
פוטנציאל לזיהום מי תהום, לא יידרש נספח הגנה על מי תהום אלא במקרים בהם סבר מוסד התכנון, לאחר שהתייעץ 
עם המשרד להגנת הסביבה, כי יש צורך בהכנת נספח, עפ"י חומרת הזיהום הפוטנציאלי והרגישות המקומית של השטח. 

התכנית תואמה עם המשרד להגנת הסביבה ונספח סביבתי יידרש רק בשלב ההיתרים, סעיף 6.1 ס"ק 1 להוראות 
התכנית. כמו כן, אין צורך בחוו"ד מנהל רשות המים לאור האמור לעיל. 

 

לעניין ההערה בנושא קיומם של עצים בוגרים בתחום התכנית, הוועדה מציינת כי  קיימת הצהרת מודד מוסמך  .2
              מיום 22/08/17 אשר קבעה  כי אין בתחום התכנית עצים  בוגרים. יחד עם זאת, לאור הזמן 

              שחלף, יש להגיש הצהרה מעודכנת לעניין עצים בוגרים ובמידת הצורך לקבל את אישור פקיד היערות .
 

3.          לעניין ההערות בנושא הוראות התכנית:
לעניין סעיף 4.2.2  בהוראות התכנית בו יש לפרט את ההוראות הרלוונטיות עפ"י תכנית 21/101/02/25 , מורה הועדה  א.
למגיש התכנית לפרט סעיף זה  עפ"י סעיף 11.7 בתכנית מאושרת מס' 21/101/02/25 באופן המתאים לתכנון המוצע. 
לעניין סעיף 5 טבלת זכויות הבניה בכל הנוגע ליחידות מדידה בהן יש להתמקד ביחידת מדידה אחת, מורה הוועדה   ב.

על תיקון טבלת זכויות הבניה כך שתצוין יחידת מידה אחת אותה יש לבחור או מ"ר או אחוזים.
לעניין  הסתירה בין סעיף  4.1.1 ס"ק ג' בו נאמר כי תותר הקמת מפעלים לטיפול בפסולת לבין סעיף 4.1.2 ס"ק א'  ג.
בו נאמר כי לא תותר הקמת מתקן לטיפול בפסולת, מורה הוועדה על מחיקת סעיף 4.1.1 ס"ק ג' מהוראות התכנית.

הועדה מחליטה לאשר את התכנית כפוף לתיקונה כאמור לעיל. .4
 

ההחלטה נתקבלה פה אחד.
נכחו  בדיון חברי הועדה: עודד פלוס, רחל קטושבסקי, שולמית שפיגל,  אילת גופמן, דני מורביה.

5. תוכנית - 651-0622431 : תוספת נחלה והסדרת גבולות של נחלה קיימת במושב תלמי בילו, נדון   לצפיה במסמכי 
הישות לחץ כאן

ישוב : תלמי ביל"ו 

נכחו בדיון:
דיאנה קורץ – לשכת תכנון מחוזית
קובי שושני – לשכת תכנון מחוזית 

רקע
התכנית מציעה תוספת נחלה אחת למושב תלמי בילו על חשבון מגרש המיועד לבעלי מקצוע בתכנית המאושרת (מגרש מס' 

137), והסדרת נחלה קיימת (מגרש מס' 104) וכן את הסדרת הבינוי בשני המגרשים הנ"ל. תוספת הנחלה המוצעת חורגת 
מתחום מגרש בעלי המקצוע לתחום שטח ביעוד "אזור חקלאי" ולשטח ללא יעוד מפורט, המופיע בתמ"מ 23/14/4 כיעוד "אזור 

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&mp_id=CliOXy1vENqoqw1hcFD2f6D0QEUdZ0ug5mH1KNCydaU4W+3vltq8LFfx+LROGjjDWXUgyTNdpMXg+VCmKHsAnCsMChrLgR3sV8DKtoQzJXM=&et=1
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מסמך החלטות זה טרם אושר והוא כפוף לאישורו של מוסד התכנון בישיבתו הבאה

נוף כפרי חקלאי". כלומר, התכנית מוסיפה שטח לבינוי למושב וכן תוספת יחידות דיור למושב, מה שחייב סימון גבול התכנית 
על כל שטח המושב לפי תמ"א 35/ 1. כמו כן, התכנית מאפשרת הקמת 4 יחידות אירוח כפרי לכל נחלה. שטח התכנית הינו 

573.6 דונם, דהיינו כל תחום המושב (מסומן ב"יעוד על פי תכנית מאושרת אחרת"), מתוכו, השטח לגביו מוצע השינוי הינו כ-
20 דונם בלבד.

התכנית מוגשת ע"י גריביאן אורי (יו"ר אגודת המושב), גריביאן דן, חביבי חנה וחביבי ציון.

התכנית התקבלה בלשכת התכנון המחוזית בתאריך 15/04/2019, עמדה בבדיקת תנאי סף בתאריך 12/08/2019 והוחלט 
להפקידה בתנאים, עפ"י החלטת ועדת המשנה הסטטוטורית של הוועדה המחוזית, בתאריך 12/07/2020.

בישיבת הוועדה הממיינת של הולקחש"פ, מיום 31/12/2020, הוחלט כי התכנית אינה טעונת אישור הולקחש"פ.

התכנית פורסמה להפקדה ברשומות בתאריך 23/11/2020 ובעיתונים בתאריך 27/11/2020.
בתאריך 23/12/2020 התקבלו הערות מנהל התכנון לפי סעיף 109 לחוק. כמו כן, התכנית לא נקבעה טעונה אישור השר.

לתכנית הוגשה התנגדות אחת ע"י עו"ד ניסן סריזדה, בתאריך 31/01/2021 בשם הגב' אורלי בנימיני ממשק 103 במושב תלמי 
בילו.

החלטה:
הועדה, לאחר ששמעה את המתנגדת הגב' אורלי בנימיני באמצעות עו"ד ניסן סריזדה (מתאריך 31/01/2021), את תשובת מגישי 
ועורך התכנית ואת נציג רשות מקרקעי ישראל, בישיבתה מתאריך 08/03/2021, דנה בהתנגדות, בדיון פנימי, ומחליטה כדלקמן:

לעניין הטענה כי ביצוע ויישום התכנית המוצעת, הכולל את הסדרת גבול נחלה מס' 103 עם מגרש מס' 137 ל-"בעלי מקצוע", 
יגרום לשינוי גבולה הצפוני של נחלה מס' 103 תוך צמצום שטח חלקת המגורים בכ-139 מ"ר וצמצום השטח החקלאי בנחלה 
בשטח של כ- 585 מ"ר, ויגרום לנזק רב למתנגדת, הועדה מחליטה לקבל את ההתנגדות. בפתח הדברים הוועדה מבהירה, כי 

מעמדה של מפת הסוכנות היהודית משנת 1953 אינו סטטוטורי ועל כן, לא ניתן לסמן על פיה את הגבולות שבין הנחלות 
במושב. גבולות הנחלות נקבעו על פי התכנית המפורטת המאושרת מס' 142/03/7 (עג/153) משנת 1954.

הוועדה, לאחר עיון בתכנית המאושרת כאמור וכן בהיתרים שניתנו בפועל ע"י הועדה המקומית, השתכנעה כי התכנית המוצעת 
אכן גורעת שטח מנחלה מס' 103 ומצמצמת אותה, ואף מקטינה באופן ניכר את חזית הנחלה כלפי הרחוב. כמו כן, בתשריט 

מצב מאושר בתכנית אין התאמה בין המצב המאושר המוצג בו במילואה (קנ"מ 1:500) לבין המצב המוצע בתכנית המאושרת 
החלה בשטח - תכנית מס' 142/03/7 (עג/153), אשר היא הבסיס לקביעת המגרשים במושב. הועדה מדגישה כי תשריט מצב 

מאושר צריך לשקף נאמנה את המצב הסטטוטורי המאושר בכדי להציג בתכנית את השינוי במצב המוצע. התכנית המוצעת 
מוסיפה למגרש מס' 137 ל-"בעלי מקצוע" (נחלה 104 מוצעת) שטח על חשבון נחלה מס' 103, וזאת מבלי שנתקבלה הסכמת 

בעלת נחלה מס' 103 לשינוי המוצע וכן, מבלי שנכלל שטח נחלה 103 בשלמותו בתחום התכנון המוצע בתכנית. הועדה לא רואה 
הצדקה לפגיעה בנחלה הצמודה (נחלת המתנגדת) ובוודאי לא רואה סבירות לכלול בתכנון רק חלק משטח הנחלה ולא את כל 

הנחלה בשלמותה. 

לאור זאת, מחליטה הועדה לאפשר למגיש התכנית להגיש תכנית מתוקנת באופן שלא תכלול בתכנון נחלה  104  (מגרש 137 
במצב מאושר), שטח מתחום נחלה  103. תכנית כאמור תוגש בתוך 90 יום. הועדה מחליטה כי במידה ולא תוגש תכנית מתוקנת 

כאמור, התכנית תדחה וייסגר תיק התכנית,  ללא צורך בדיון נוסף. לאור החלטה זו מתייתר הצורך לדון ביתר טענות 
המתנגדת.

במידה ותוגש תכנית מצומצמת כאמור, תשוב הועדה ותדון בהערות מינהל התכנון לפי סעיף 109 לחוק.

לחילופין, הועדה ממליצה למגישי התכנית להסדיר את כל שורת המגרשים בצלע זו של המושב, במסגרת תכנית חדשה. 
הועדה מדגישה כי הסדרה כזו יכולה לייצר נחלות ראויות ללא פגיעה במתנגדת ובעלי הנחלות הנוספים.

 

ההחלטה נתקבלה פה אחד.
נכחו  בדיון חברי הועדה: עודד פלוס, רחל קטושבסקי, חני שלו,  אילת גופמן, דני מורביה.


